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Vår bakgrunn for å uttale oss:

Vår rolle o m ndi het.
Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn(GHMT) behandler saker hjemlet iforskrft om miljørettet
helsevern med myndighet tillagt kommunelegene i de fem deltagende kommunene i
Gjøvikregionen. Miljørettet helsevern omfatter ftsiske, kjemiske, biologiske og sosiale
miljøfaktorer som kan gi helsemessige ulemper eller skader. Dette innebærer at vi ivaretar
tilsyn, kontroll og annen myndighetsutøvelse i forhold til solarier i de fem kommunene Gjøvik,
Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land i Gjøvikregionen.
Fakta vedrørende vårt lokale solarietils n.
Befolkningsgrunnlag: ca 70000 innbyggere. Antall registrerte solstudio: 24(75 senger), derav
10 helt ubetjente solstudio. Etter solarieprosjektet 2010, med gjennomgang av alle solariene,
fikk 4 solstudio varsel om tvangsmulkt. 3 av disse var helt i ubetjente.

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn har hatt delegert myndighet til tilsyn av solarier i mange
år, etter hjemler både i forskrift om miljørettet helsevern, forskrift om hygienekrav i
frisørsalonger rn.m. og strålevernforskriften. Vi påpekte tidlig da det kom ubetjente solarier,
at dette innebar større risiko for feilbruk og helseskader. Vår erfaring senere, etter at ubetjente
solarier er blitt svært vanlig, har bekreftet at forskriftenes krav om informasjon, hygiene og
strålingsutstyr blir dårligere fulgt opp ved ubetjente solarier. Ofte bor ansvarlige eiere av
ubetjente solarier langt unna virksomheten, er vanskelige å få kontakt med, og viser mindre
vilje til å følge opp pålegg som blir gitt etter tilsyn. Dette understøttes av tall fra
solarieprosjektet 2010, der det måtte gis varsel om tvangsmulkt til 3 av 10 ubetjente solarier,
mens dette var tilfelle hos kun ett av 14 betjente/delvis betjente solarier.

Foreliggende forslag til endring av strålevernforskriften ble drøftet i fagrådsmøte for GHMT
den 18.03.2011, med alt teknisk-hygienisk personell og kommuneoverlegene til stede.
Argumenter for og imot hovedpunktene om 18-års aldersgrense, betjeningskrav og krav til
kompetanse og informasjonsplikt ble diskutert. Det ble konkludert med enighet om å støtte
departementets forslag på disse punktene på grunnlag av de anførte begrunnelser fra
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departementet og våre egne erfaringer fra fagområdet, både fra teknisk hygienisk og
medisinsk side.

Med hilsen

Olav Brunborg
Kommuneoverlege
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